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Greetings!
Allow me to introduce myself as an
intern of the EDISON project organized
by one of the local commitees of youth
organization AIESEC in Prague. My name
is Kamilla Zaripova and i'll be helping you
to open for yourself many interesting
things about Russia, it's culture and
break stereotypes of this nationality if
you have some.
Speaking more about myself, I came from
Russia, in particular from the part called
Tatarstan Republic where I'm currently
studing in Kazan Federal University
(hereinafter the KFU) and in the
Academy of Labor and Social Relations
having 2 different specializations:
Teaching of English and German
languages, and Economics. So i'm very
excited for this new opportunity cause it
can be a good way for me to practice,
according to my studying area in one of
the Universities.
I also was an activist in my alma mater
KFU and participated in different social
events as journalist, artist, organizer or a
participant; and worked in AIESEC in
Russia for 2.5 years.

So I guess i have many things to share in the
field of social projects or relations,
teamwork, and projectmanagement for any
of those students who are interested.
I also keen on books in fantasy genre, indie
music and cinematography.
My goal in this project is to provide for the
kids a good cultural program which includes
preparing interactive presentations and
activities, preparing discussions, quizess,
dances, games etc., with another interns
who will be participating. I hope to get along
with kids and make our classes very
interesting, honest and entertaining.
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Zdravím!
Dovolte mi, abych se představila jako
jedna ze stážistů projektu EDISON
organizovaném jednou z místních
poboček AIESEC v Praze.
Jmenuji se Kamilla Zaripova a budu se s
vámi bavit o spoustě zajímavých věcí
týkajících se Ruska a jeho kultury, budu s
vámi také hovořit o stereotypech ve
vztahu k Rusku, pokud nějaké máte.
Povím vám něco více o sobě. Pocházím z
Ruska, přesněji řečeno z Tatarstánu, kde
také studuji na Kazan Federal University
(zkráceně KFU) a na Akademii práce a
sociálních věcí. Mám dvě různé
specializace: Výuka angličtiny a
německého jazyka a poté Ekonomii.
Velice se těším na tuto příležitost,
protože to pro mě může být skvělá praxe
vzhledem k mému studijnímu oboru.
Na své alma mater KFU jsem se aktivně
podílela na mnohých společenských
událostech jako novinářka, umělkyně,
organizátorka nebo účastnice. Pracovala
jsem v AIESEC v Rusku po dobu 2,5 let.

Proto věřím, že se mohu podělit o spoustu
věcí v doméně společenských projektů a
vztahů, týmové spolupráce a projektového
managementu se studenty, kteří mají zájem.
Velice ráda čtu fantasy knihy, poslouchám
indie hudbu a mám ráda kinematografii.
Mým cílem pro tento projekt je poskytnout
dětem dobrý kulturní program, který by
zahrnoval interaktivní prezentace a
aktivity, diskuze, kvízy, tančení, hry a další
ve spolupráci s ostatními stážisty.
Věřím, že si s dětmi budeme rozumět a že
budeme mít zajímavé, upřímné a zábavné
hodiny.
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